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CARACTERÍSTICAS

Desengraxante  industrial  super  concentrado,  rico  em  matéria  ativa  aniônica  e  não  iônica,  solúvel  em  água,  com
aplicações diversas na lavagem de pisos e superfícies em geral,  paredes de cozinhas industriais,  açougues, padarias,
peixarias e veículos. Não possui odor desagradável quando pulverizado. Usado para limpeza de superfícies em hospitais.
Possui baixa espumação. Produto Biodegradável.

ESPECIFICAÇÕES
Física Química

Aspecto: Líquido viscoso Composição:

Cor: Branco Ácido linear alquil benzeno sulfônico, alcalinizante

pH: 7,0 – 8,0 espessante, conservante, neutralizante

Viscosidade: 3479 – 7341 mPas coadjuvante e veículo. 

CAMPO DE APLICAÇÃO

Indicado para uso em açougues, peixarias, indústrias de laticínios, cozinhas profissionais, setor de hortifrutigranjeiros e
áreas de processamento de alimentos. Também indicado para lava-rápidos, postos de gasolina, revendedoras de veículos,
empresas de ônibus, companhias de limpeza pública, trens e metrôs, indústrias, hospitais, supermercados, shoppings e
áreas alimentícias.

FINALIDADE

• Lavagem e conservação de veículos em geral (pinturas, chassi e motores). 
• Limpeza de máquinas  e equipamentos  pesados.
• Limpeza de Pisos engordurados com óleos, graxas, etc.

 

MODO DE USO

• Lataria: Diluir na proporção de até 1:100 em água e aplicar com esponja.
• Chassi e Motor: Diluir na proporção de 1:20 em água e pulverizar o motor ou chassi. Aguardar por 3 a 5 minutos,

a fim de solubilizar a sujeira ou graxa, em seguida retirar com água pressurizada.
• Áreas alimentícias: diluir na proporção de 1:200 em água.
• Pisos e superfícies em geral: diluir na proporção de até 1:200 em água, aplicar com autolavadoras / enceradeira

industrial no piso ou com esponja em superfícies em geral. 

EMBALAGEM

Caixa com 4 unidades de 5 litros
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